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29 Σεπηεκβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ 

Ὁζηνκάξηπξνο ΜΑΛΑΦΙΟΥ ηνῦ Ληλδίνπ, 
Ῥόδνπ Κπξίιινπ 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

ὁ ξκβ΄ (142) Χαικόο θαί ηὸ Θεὸο Κύξηνο κεηά ηλ ζηίρσλ 

αὐηνπ. Δἶηα ηὰ θάησζη Τξνπάξηα.  

 

                      Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

Ἀζθεηηθο ἀγσληζζεὶο ἐλ ηῶ θόζκῳ, καξηπξηθο πξὸο ηὴλ 

δσὴλ κεηεηέζεο, θαὶ ὤθζεο Ἀλαζηάζεσο πακθίιηαηνο πἱόο. Ὅζελ 

ηνὺο ηηκληάο ζε, ἐλ ςπρῆο θαηαλύμεη, ῥῦζαη ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ, 

πξὸο Χξηζηὸλ ηὸλ Σσηῆξα, ἀπὸ παληνίσλ λόζσλ θαὶ θαθλ, ὦ 

Μαιαρία, Ληλδίσλ ηὸ θαύρεκα. 

                      Γόμα. Τὸ αὐηό. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε… 

 

Ὁ Ν΄ (50) Χαικόο…. 

 

Δἶηα ὁ Καλὼλ ηνῦ Ἁγίνπ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρὶο ἐλ ηνῖο Θενηνθίνηο· 

Κσρίλλοσ. 

 

ᾨδὴ α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

Τῶ ζξόλῳ Κπξίνπ ἐλ νὐξαλνῖο, Πάηεξ Μαιαρία, 

παξηζηάκελνο εὐθιεο, κὴ παύζῃ πξεζβεύσλ ὑπὲξ πάλησλ, ηλ 

ἐθηεινύλησλ ἀμίσο ηὴλ κλήκελ ζνπ. 

 

πίβιεςνλ ἄλσζελ εὐκελο, Πάηεξ Μαιαρία, θαὶ 

πξπηάλεπζνλ ζπκπαζο, πξνλνίαο ἁγίαο ζνπ ηὴλ ράξηλ, ηνῖο 

εὐιαβο ἀλπκλνῦζη ηὰ ἄζια ζνπ. 

 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/06/blog-post_50.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/06/blog-post_50.html
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Ὡο ζηνκάξηπο πεξηθαλήο, Πάηεξ Μαιαρία, ἐδνμάζζεο παξὰ 

Θενῦ· δηὸ ηλ παζλ ηῆο ἀδνμίαο, ηνὺο εὐιαβεῖο ζνπ ἱθέηαο 

δηάζσζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Καηαύγαζνλ ζείαηο καξκαξπγαῖο, Ἄρξαληε Παξζέλε, ράξηηόο 

Σνπ ηῆο κεηξηθῆο, ηὴλ ἐλ ηῇ λπθηὶ ηῆο ἁκαξηίαο, ἐδνθσκέλελ ἀζιίαλ 

θαξδίαλ κνπ. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Κξαηαηόλ ζε πξνζηάηελ, θαὶ βνεζὸλ ἄξηζηνλ, ἔρνληεο ζνθὲ 

Μαιαρία, θαζηθεηεύνκελ· πξνζεπηθάκθζεηη, ηνῖο ηαπεηλνῖο ζνπ 

ἱθέηαηο, Πάηεξ παξερόκελνο, αὐηνῖο ηὴλ ράξηλ ζνπ. 

 

Σπλερόκελνη Πάηεξ, βηνηηθαῖο ζιίςεζη, πξὸο ηὴλ ζαπκαζηὴλ 

ἀξσγήλ ζνπ, ἐλ πίζηεη ζπεύδνκελ· εὐραῖο ζνπ πξόθζαζνλ, Μάξηπο 

Χξηζηνῦ Μαιαρία, ἀληηιήπησξ ἔλζενο, ἡκῖλ θαηλόκελνο. 

 

Μὴ ἐιιείπῃο πξεζβεύσλ, πξὸο ηὸλ Χξηζηὸλ πάληνηε, ὑπὲξ ηλ 

πηζηο πξνζηόλησλ, ηῇ ἀληηιήςεη ζνπ, ὡο ἂλ ἐθ ζιίςεσλ, θαί 

ζπκθνξλ ιπηξσζκελ, Μαιαρία ἔλδνμε, Μάξηπο ζεβάζκηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

πεξύκλεηε Μῆηεξ, ὑπὲξ ἡκλ πξέζβεπε, ηῶ 

ἐλαλζξσπήζαληη Λόγῳ, ἐθ ηλ αἱκάησλ Σνπ, ὡο ἂλ ῥπώκεζα, πάζεο 

ἐλ βίῳ ἀλάγθεο, νἱ ὑκλνινγνῦληέο Σε, ηὴλ Θενκήηνξα. 

 

Γηάζσζνλ, ζηνκάξηπο παλεύθεκε Μαιαρία, ηλ ἐλ ηῶ βίῳ 

θηλδύλσλ θαὶ ζιίςεσλ, ηνὺο ηῇ ζεπηῇ ζνπ πξνζηξέρνληαο ἀληηιήςεη. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 
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Κάζηζκα.Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

δεύζαο θαιο, ηλ κνλαζηλ ηὸλ δίαπινλ, Μαξηύξσλ 

αὐηὸλ, ηνῖο ἄζινηο ἐπεζθξάγηζαο, Μαιαρία ἔλδνμε, θαὶ ἐλ ρώξᾳ 

δώλησλ θαηέπαπζαο, ὑπὲξ ἡκλ πξεζβεύσλ ἐθηελο, Χξηζηῶ ηῶ 

ἀμίσο ζε δνμάζαληη. 

 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Μαιαρία καθάξηε, ηνῖο ἀλεπθεκνῦζί ζνπ ηὸ καξηύξηνλ, ηῇ 

πξεζβείᾳ ζνπ πξὸο Κύξηνλ, βνεζεῖλ κὴ παύζῃ ὡο θηιεύζπιαγρλνο. 

 

Πνιπηξόπσλ θαθώζεσλ, Πάηεξ πακκαθάξηζηε θαὶ 

ζηελώζεσλ, ηνὺο ἱθέηαο ζνπ δηάζσζνλ, ηνὺο πηζηο ηηκληαο ηνὺο 

ἀγλάο ζνπ. 

 

Ὡο δνμάζαο ηὸλ Κύξηνλ, Μαιαρία ἔλδνμε ηῇ ἀζιήζεη ζνπ, 

εὐκελῆ Τνῦηνλ ἀπέξγαζαη, ηνῖο εἰιηθξηλο ζε καθαξίδνπζη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥῦζαη Ἄρξαληε Γέζπνηλα, ἐθ ηλ ἐπηζέζεσλ ηνῦ ἀιάζηνξνο, 

ηνὺο πηζηο ἐμαηηνπκέλνπο Σε, βνεζὸλ ἐλ βίῳ θαὶ ὑπέξκαρνλ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Φώηηζνλ ἡκλ, ράξηηί ζνπ ηὴλ δηάλνηαλ, Μαιαρία ἵλα πάληνηε 

πηζηο, ἐξγαδώκεζα ηὰ ζεῖα δηθαηώκαηα. 

 

Βιῦζνλ δαςηιο, ἰακάησλ ῥεῖζξνλ ἄϋινλ, ἰαηξεύσλ ηὰ 

λνζήκαηα ἡκλ, Μαιαρία Νενκάξηπο ηλ ηηκώλησλ ζε. 

 

Ἔζν θξαηαηόο, ἀληηιήπησξ ἡκῖλ Ἅγηε, δηαζῴδσλ ηῇ πξεζβείᾳ 

ζνπ ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ηνῦ δνιίνπ ἐπηζέζεσο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἴαζαη Ἁγλή, ηῆο ςπρῆο κνπ ηὴλ ἀζζέλεηαλ· ηλ ἀλζξώπσλ 

γὰξ ηὸλ κέγα ἰαηξόλ, ἐμ αἱκάησλ Σνπ ἁγίσλ ἀπεθύεζαο. 
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ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Πξνζηάηελ ζε, θξαηαηὸλ πινπηήζαζα, ἡ παηξίο ζνπ Μαιαρία 

ἡ Λίλδνο, πάζεο ἀλάγθεο θαὶ βιάβεο ιπηξνῦηαη, ηῶ ζαπκαζηῶ ζνπ 

ηεκέλεη πξνζηξέρνπζα, θαὶ εὐθεκνῦζά ζε ιακπξο, ὡο Χξηζηνῦ 

Ἀζινθόξνλ ἀήηηεηνλ. 

 

Ἀλζέιθπζνλ, πξὸο ὁδὸλ ζσηήξηνλ, ἐθ βαξάζξσλ ἀκεηξήηνπ 

θαθίαο, ηνὺο ἀθνξληαο ἐμ ὅιεο θαξδίαο, πξὸο ηὴλ ζεξκήλ ζνπ ὦ 

Πάηεξ ἀληίιεςηλ· ζὺ γὰξ ὡο λένο Ἀζιεηήο, παῤῥεζίαο ηὴλ ράξηλ 

ἐπινύηεζαο. 

 

Πεξίζῳδε, ὡο πνιιὴλ ζπκπάζεηαλ, θεθηεκέλνο Μαιαρία 

ζεόθξνλ, πεηξαηεξίσλ παληνίσλ ηνῦ βίνπ, ηνὺο ηῇ ζεπηῇ πξνζηόληαο 

πξεζβείᾳ ζνπ· ζὺ γὰξ ἰζρύεηο ἀιεζο, ὡο Χξηζηνῦ Νενκάξηπο θαὶ 

Ὅζηνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Λακπξόηαηνλ, ηνῦ Θενῦ ἀλάθηνξνλ, ἀλαδέδεημαη Παξζέλε 

Μαξία, ηῆο Παλαγίαο Τξηάδνο ηὸλ ἕλα, δίρα ηξνπῆο θαὶ θπξκνῦ 

ζσκαηώζαζα. Ὅζελ ηῆο δόμεο Σνπ θσηί, ηὴλ ςπρήλ κνπ Ἁγλὴ 

θαηαιάκπξπλνλ. 

 

Γηάζσζνλ, ζηνκάξηπο παλεύθεκε Μαιαρία, ηλ ἐλ ηῶ βίῳ 

θηλδύλσλ θαὶ ζιίςεσλ, ηνὺο ηῇ ζεπηῇ ζνπ πξνζηξέρνληαο ἀληηιήςεη. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ᾿ ἐζράησλ 

ηλ ἡκεξλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

πὲξ Χξηζηνῦ ἐλαζιήζαο ὡο ἄζαξθνο, καξηπξηθῆο 

θαηεμίσζαη ράξηηνο· δηὸ Μαιαρία παλεύθεκε, ἀπὸ θηλδύλσλ 

παληνίσλ δηάζσζνλ, ηνὺο πίζηεη ηεινῦληαο ηὴλ κλήκελ ζνπ. 

 

Πξνθείκελνλ. Ἦρνο δ΄. Θασμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις 

Αὐτοῦ. 

Ση. Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ Αὐτοῦ ἐθασμάστωσεν ὁ Κύριος. 
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Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ (Κεθ. η΄ 16-22). 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· ἰδνύ, ἐγὼ ἀπνζηέιισ 

ὑκᾶο ὡο πξόβαηα ἐλ κέζῳ ιύθσλ· γίλεζζε νὖλ θξόληκνη ὡο νἱ ὄθεηο 

θαὶ ἀθέξαηνη ὡο αἱ πεξηζηεξαί. Πξνζέρεηε δὲ ἀπὸ ηλ ἀλζξώπσλ· 

παξαδώζνπζη γὰξ ὑκᾶο εἰο ζπλέδξηα, θαὶ ἐλ ηαῖο ζπλαγσγαῖο αὐηλ 

καζηηγώζνπζηλ ὑκᾶο. Καὶ ἐπὶ ἡγεκόλαο δὲ θαὶ βαζηιεῖο ἀρζήζεζζε 

ἕλεθελ ἐκνῦ, εἰο καξηύξηνλ αὐηνῖο θαὶ ηνῖο ἔζλεζηλ. Ὅηαλ δὲ 

παξαδηδζηλ ὑκᾶο, κὴ κεξηκλήζεηε πο ἢ ηί ιαιήζεηε· δνζήζεηαη 

γὰξ ὑκῖλ ἐλ ἐθείλῃ ηῇ ὥξᾳ, ηί ιαιήζεηε. Οὐ γὰξ ὑκεῖο ἐζηε νἱ 

ιαινῦληεο, ἀιιὰ ηὸ Πλεῦκα ηνῦ Παηξὸο ἡκλ, ηὸ ιαινῦλ ἐλ ὑκῖλ. 

Παξαδώζεη δὲ ἀδειθὸο ἀδειθὸλ εἰο ζάλαηνλ θαὶ παηὴξ ηέθλνλ· θαὶ 

ἐπαλαζηήζνληαη ηέθλα ἐπὶ γνλεῖο θαὶ ζαλαηώζνπζηλ αὐηνύο. Καὶ 

ἔζεζζε κηζνύκελνη ὑπὸ πάλησλ δηὰ ηὸ ὄλνκά κνπ· ὁ δὲ ὑπνκείλαο 

εἰο ηέινο, νὗηνο ζσζήζεηαη. 

 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Ἀζινθόξνπ... Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. Ση. Ἐλέησόν 

με, ὁ Θεός,…   

Βίνλ ηῆο ἀζθήζεσο, καξηπξηθο ἐθηειέζαο, θαὶ ἐρζξνῦ ηὴλ 

ἔπαξζηλ, θαηαηζρύλαο Ἅγηε, ηῇ ἀζιήζεη ζνπ, ἐθ Θενῦ ἄλσζελ, ηῆο 

ἀζαλαζίαο, ὑπεδέμσ ηὸ δηάδεκα, θαὶ θαηεμίσζαη, ηῆο ηλ ἐθιεθηλ 

παλεγύξεσο, θσηὶ θαηαπγαδνκέλνο, ηῆο ἀθαηαιήπηνπ ιακπξόηεηνο. 

Ὅζελ Μαιαρία, ηῆο ζείαο πξνζηαζίαο ζνπ ἡκῖλ, ὡο ζπκπαζὴο ηὰ 

δσξήκαηα, πάληνηε πξπηάλεπε. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ὡο θσζηὴξ θσηνθόξνο, ἐμαλέηεηιαο Πάηεξ, ηῇ θθιεζίᾳ 

Χξηζηνῦ, ἀζθήζεσο ἀγζη, θαὶ ἄζινηο καξηπξίνπ· δηὸ θώηηζνλ 

Ἅγηε, ηῆο ράξηηόο ζνπ θσηί, ηὸ ζθόηνο ηῆο ςπρῆο κνπ. 

 

Δὐεξγέηεο γελνῦ κνη, θαὶ ἀθνίκεηνο θύιαμ, θαὶ ἀξσγὸο 

ἀιεζήο, θπιάηησλ ηὴλ δσήλ κνπ, θαὶ ζῴδσλ ηὴλ ςπρήλ κνπ, 

Μαιαρία πνιύαζιε, ἐλ ηῇ δπλάκεη ηῆο ζῆο, πξεζβείαο πξὸο ηὸλ 

Κηίζηελ. 
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Παξεζηὼο ζηεθεθόξνο, Μαιαρία ηῶ ζξόλῳ, ηνῦ Βαζηιέσο 

Χξηζηνῦ, ηλ ὄλησλ ἐλ πνηθίιαηο, βηνηηθαῖο ἀλάγθαηο, πακκαθάξηζηε 

κέκλεζν, ηλ δσξελ ζνπ αὐηνῖο, ηὰ ἀγαζὰ παξέρσλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Λππεξλ ἀλεθέζησλ, ηλ ἐλ βίῳ ζπληήξεη, ἀπαξαηξώηνπο 

Ἁγλή, θαὶ πιήξσζνλ ἀῤῥήηνπ, ραξᾶο θαὶ εὐθξνζύλεο, ηνὺο ἐλ 

πίζηεη βνληάο Σνη· ραῖξε Παξζέλε ζεκλή, ηνῦ θόζκνπ πξνζηαζία. 

 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Τνῖο ηξπρνκέλνηο, ἐμ ὀδπλλ πνιπηξόπσλ, θαὶ ἐλ ζιίςεζη 

πηθξο ἐηαδνκέλνηο, Πάηεξ Μαιαρία, ηὴλ ιύηξσζηλ παξάζρνπ. 

 

ιεζξνηόθσλ, ἐπεξεηλ ἡκᾶο ῥῦζαη, θαὶ καζηίγσλ ἐπσδύλσλ 

ηξηθπκίαο, ηαῖο γαιελνδώξνηο, εὐραῖο ζνπ Μαιαρία. 

 

Ἄλσζελ Πάηεξ, ηνὺο ὑκλνιόγνπο ζνπ ἴδε, ηνὺο ηὸλ ζεῖόλ ζνπ 

Ναὸλ θαηαιαβόληαο, αὐηνῖο ηὰο αἰηήζεηο, παξέρσλ Μαιαρία. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὅξκνλ Παξζέλε, ἐλ πεηξαζκλ ηῶ πειάγεη, ηῆο πξεζβείαο Σνπ 

εὑξάκελνη ηὴλ ράξηλ, καθαξίδνκέλ ζε, ὡο κόλελ Θενηόθνλ. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Σπλὼλ ἐλ ηνῖο ςίζηνηο, ηαῖο ηαμηαξρίαηο, ὦ Μαιαρία ηλ 

ἄλσ δπλάκεσλ, ὑπὲξ ἡκλ ἐθδπζώπεη, ηὸλ ζὲ δνμάζαληα. 

 

Τὸ βιάζηεκα ηῆο Λίλδνπ, θαὶ ηῆο Ῥνδνλήζνπ, ὦ Μαιαρία ηὸ 

ηίκηνλ θαύρεκα, κὴ ἐπηιάζῃ ηλ πίζηεη, καθαξηδόλησλ ζε. 

 

πὲξ ηλ ἱθεηλ ζνπ, πάληνηε δπζώπεη, ὦ Μαιαρία ηὸλ 

εὔζπιαγρλνλ Κύξηνλ, αὐηνῖο δηδόλαη ηὸ κέγα, θαὶ ζεῖνλ ἔιενο. 

 

Θενηνθίνλ. 

πέξαγλε Μαξία, Κεραξηησκέλε, ἡ ηὸλ Θεὸλ ἀπεηξάλδξσο 

θπήζαζα, Αὐηὸλ δπζώπεη ζσζῆλαη, ἡκᾶο ηνὺο δνύινπο Σνπ. 
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Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηλ Χεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Χαίξνηο Μαιαρία Πάηεξ ζνθέ, ὁ ζηνκάξηπο, ηνῦ Σσηῆξνο 

ἡκλ Χξηζηνῦ· δίδνπ νὖλ ἀπαύζησο, ἡκῖλ ηὰο δσξεάο ζνπ, ηνῖο 

πόζῳ ἐθηεινῦζη, ηὴλ ζείαλ κλήκελ ζνπ. 

 

Χαίξνηο ὁ ηῆο Λίλδνπ γόλνο ιακπξόο, θαὶ ηῆο Ῥνδνλήζνπ, 

ἐγθαιιώπηζκα ἱεξόλ· ραίξνηο Μαιαρία, Χξηζηνῦ ζηνκάξηπο, ὁ 

λένο καξγαξίηεο, ηῆο ζείαο πίζηεσο. 

 

Βίνλ δηαλύζαο ἀζθεηηθόλ, ἐλήζιεζαο Πάηεξ, Μαιαρία δηὰ 

Χξηζηόλ· ὅζελ εὐθξνζύλεο, ηπρὼλ ηῆο νὐξαλίνπ, κὴ παύζῃ 

κλεκνλεύσλ, ηλ εὐθεκνύλησλ ζε. 

 

Χαίξνηο ηλ ζίσλ ὁ δεισηήο, θαὶ ηλ Ἀζινθόξσλ, ὁ 

ἀήηηεηνο κηκεηήο· ραίξνηο ὁ αἰζρύλαο, ηπξάλλσλ ηὴλ καλίαλ, 

ζεόθξνλ Μαιαρία, Ληλδίσλ θαύρεκα. 

 

λ Σηὼλ ηῇ πόιεη θαξηεξηθο, παζζάιῳ ἀζιήζαο, ηῇ κηκήζεη 

ηνῦ Ἰεζνῦ, ἐδείρζεο πνιίηεο, Σηὼλ ηλ πξσηνηόθσλ, ηλ πόλσλ 

Μαιαρία, ιαβὼλ ηὰ ἔπαζια. 

 

Πξέζβεπε ἀπαύζησο ὑπὲξ ἡκλ, Πάηεξ Μαιαρία, ηλ 

ηηκώλησλ ζε εὐιαβο, θαὶ ἐλ ηαπεηλώζεη, ζεξκο ζε ἐθδεηνύλησλ, 

ἐλ βίῳ παξαζηάηελ, θαὶ ζεῖνλ ζύκκαρνλ. 

 

Πᾶζαη ηλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο, κεηὰ ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ, εἰο ηὸ ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

 

 



[321] 

 

Τό Τξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Τξνπάξηα. Ἦρνο πι. β΄. 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηὴλ ἱθεζίαλ, ὡο Γεζπόηῃ, νἱ ἁκαξησινί 

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο.  

Γόμα. 

Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνὶ γὰξ πεπνίζακελ. Μή ὀξγηζζῆο 

ἡκῖλ ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο ηλ ἀλνκηλ ἡκλ. Ἀιι’ ἐπίβιεςνλ θαὶ 

λῦλ ὡο εὔζπιαρλνο θαὶ ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηλ ἐρζξλ ἡκλ. Σὺ γὰξ 

εἶ Θεόο ἡκλ θαὶ ἡκεῖο ιαόο Σνπ, πάληεο ἔξγα ρεηξλ Σνπ θαὶ ηὸ 

ὄλνκά Σνπ ἐπηθεθιήκεζα.  

Καί λῦλ. 

Τῆο εὐζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εὐινγεκέλε 

Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ 

ηλ πεξηζηαζεσλ, Σὺ γὰξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηλ Χξηζηηαλλ. 

 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Βίνλ δηαλύζαο ζαπκαζηόλ, δη᾿ ἀζθεηηθῆο πνιηηείαο, νἷα 

ζεξάπσλ Χξηζηνῦ, ηνῦηνλ ἐπεζθξάγηζαο, ηῶ καξηπξίῳ ζνπ, θαὶ 

ιακπξο ἐμεδήκεζαο, Σηὼλ πξὸο ηὴλ ἄλσ, ἔλζα ηὴλ θαηάπαπζηλ, 

Πάηεξ θηεζάκελνο, αἴηεη ἐθηελο Μαιαρία, ηνῖο ἐπὶ ηῆο γῆο ζε 

ηηκζη, ηλ παξαπησκάησλ ηὴλ ζπγρώξεζηλ. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηλ δνύισλ Σνπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θύιαμόλ κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 
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